بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
َي 1991ي
َثشت بة حوكمةكاني برِطةي ( )1لةة اةاةة ي ()65ى ياسةاي ماةا ()1ي سةال
ثال
هةاوا كراو و ،بة طويَر ي ئةو ي ئةجنواةني و زيران خستيية وو ،ثة لةااني كو ةستان ة عيَراق
لة ةانيشتين ئاسايي خؤي ماا ()11ةا كة ؤمي  1011/5/11طريَ ة ا ،برِيةا ي ة كرةنة
ئةم ياسايةى ةا:
ياساى ذمارة ()31ى سالَى 3131
بةرثرسيارنةبوونى بةشداربووى بزوتنةوةى رزطاري خوازى طةىل
كوردستان ـ عيَراق لة رووى سزايى و شارستانى
ماددةى يةكةم:
هة كةسيَك كا يَك ثيَضةةوان ةى ياسةا ئةةجنام ةابيَةت لةة ئةةجناا تونىوتيةِى يؤ ِيةة َيرِانةى
بزوتنةو ى زطا ى خوازى كو ةستان يان بةهؤيةو ةم بة ميَمة يةك لةةوايةكةكان عيَراق يةان
َيةىةا لةةثيَناو بةة طريكرةن لةطةة َخ و خةاك كو ةسةتان لةة
ئةوانةى هاوكا بوو بةوون لةطةل
 1951/9/11تاكو .1991/1/4
ماددةى دووةم:
يَكةةا ياسةةييةكان ة هةةةق بةةةو كةسةةانةى كةةة حوكمةةةكان اةةاةة ى يةكةةةا ئةةةم ياسةةاية
ة يانةريَتةو بةتةواوى ِاة طرييَت و اطرياو كانيان ئازاة ة كريَن ئةطة تؤاتبا نةةكرابوون لةة
ثرسةةىل ياساى تر.
ماددةى سيَيةم:
و زا ت كا وبا ى ثيَشمة طة ة ب َ ةيا يكرةن ئةو كةسانةى كة ااةة ى يةكةةا ئةةم ياسةاية
ة يانةريَتةو لة ئةستوو بةريَت بةثيَ ئةو ضوا ضيَو ى تيايىا وون كراو تةو بةاة ج َ لةاليةةن
ئةجنواةن و زيرانةو ثةسنى بكريَت.
ماددةى ضوارةم:
ثيَويستة لةسة ئةجنواةن ةاةو ى هة يَم يَنماي ثيَويسةت بةؤ ئاسةانكا ى جيَبةةجيَكرةن ئةةم
ياساية ة بكات.
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ماددةى ثيَنجةم:
كا بة هيض ة قيَك ناكريَت كة لةطةخَ حوكمةكان ئةم ياساية ناكؤك بيَت.
ماددةى شةشةم:
ثيَويستة لةسة ئةجنواةن و زيران و اليةنة ثةيو نىيةىا كان حوكمةةكان ئةةم ياسةاية جيَبةةجيَ
بكةن.
ماددةى حةوتةم:
ئةم ياساية لة ؤمى ة ضوونيةو جيَبةجيَ ة كريَت و لة ؤمنااةى فةة اي (وقةائك كو ةسةتان)
َو ة كريَتةو .
بال

د .ارسالن بايز امساعيل
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

هؤي دةرضووني
بةاةبةست ثا استن خةباتكا ان ثيَشمة طة و بةيىا بووان بزووتنةو ى زطا خيوازى كو ةستان
هة بة ثرسيا يَتيةك ياساي لة ئةجناا ئةجنااىانيان بؤ ِاثة انىن ئة كةةكانيان لةةثيَناو بةة طرى
كرةن لة طةخ و خاك كو ةستان ئةم ياساية ة ضويَنى ا.

تيَبيين :ئةم ياساية بة بريار ذمارة 18ي ساىل  3112لةاليةن سةة ؤكي هةة يَمي كو ةسةتانةو
ة ضويَنرا.
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